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Pro teorii
Pro praxi

Ostatní připomínky k práci
Bakalářská práce se zabývá oblastí rekvalifikačních kurzů Úřadu práce v Chrudimi a posouzením vhodnosti
portfolia těchto kurzů vzhledem k požadavkům trhu práce, následně jsou navrženy možné změny. Úvodní
kapitoly práce jsou věnovány zejména základním pojmům vztahujícím se ke zkoumané problematice,
metodologii a definici pracovních hypotéz. Následující kapitoly směřují k upřesnění postavení Úřadu práce
České republiky a k oblasti rekvalifikací. Následuje analýza vývoje nezaměstnanosti od vzniku České republiky,
která tvoří pojítko mezi teoretickou a praktickou částí, ve které je soustředěna pozornost zejména na trh práce na
Chrudimsku, konkrétní typy rekvalifikačních kurzů, analýzu jejich portfolia, posouzení jeho vhodnosti a
návrhům na zlepšení.
Práce je (vzhledem k požadavkům na rozsah odpovídající bakalářskému stupni) poměrně obsáhlá. Faktem ale je,
že zde nejsou vyloženě slabá či nepotřebná místa. Práce má logickou strukturu, jednotlivé části na sebe vhodně
navazují, je použita adekvátní metodologie a směřování práce vede k závěrečnému resumé a vyvrácení/potvrzení
pracovních hypotéz. Chválím vysoký stupeň nasazení studentky, samostatnost při zpracování, strukturu práce a
značný vlastní přínos. V závěru práce, ve kterém jsou navržena doporučení, lze najít některá zjednodušená
tvrzení, ale celkově hodnotím tuto práci jako kvalitně zpracovanou.

Otázky a náměty k obhajobě
1. Pojednejte podrobněji o problematice administrativního procesu v případě zadávaní veřejných zakázek
v oblasti rekvalifikací a jeho pružnosti/nepružnosti vzhledem k situaci na trhu práce.
2. Jaké jsou v současnosti nejčastější oblasti rekvalifikace na Chrudimsku?

Závěrečné hodnocení
Práci doporučuji k obhajobě.
Tuto bakalářskou práci navrhuji hodnotit známkou: výborně

V Pardubicích 16.5.2017

Podpis ..................................................................
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